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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s. 
Okresní organizace Zlín 

Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
http://www.csvoozlin.cz        oozlin@vcelarstvi.cz 

 

Zápis 

ze schůze č. 1/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 11. 1. 2016 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:15 

Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Krátký, př. Dynka, př. Žaludek 

Přítomni členové OKRK: př. Hnilica, př. Machalíčková 

Hosté: př. Ševců 

Omluven: př. Luka, př. Hájek, př. Bodlák   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Informace ze schůze KKV 

3. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež, 

republikového výboru 

4. Postup přeregistrace OO ČSV 

5. Plán práce OO pro rok 2016 

6. Různé 

7. Usnesení výborové schůze 

8. Závěr 

 

 

Ad 1) Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Proběhla 

kontrola plnění úkolů z předchozí schůze, bylo konstatováno, že všechny úkoly jsou 

průběžně plněny. 
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Ad 2) Předseda informoval členy výboru o průběhu setkání KKV Zlínského kraje a členů 

RV. Byly předneseny informace o novém způsobu podávání žádostí o finanční 

příspěvek od Zlínského kraje, a náležitostech, které je třeba k žádosti doložit. 

Ad 3) Pokladník a referent pro práci s mládeží zhodnotili činnost za uplynulý měsíc. 

- př. Bodlák podal informaci o nadcházejícím X. sjezdu ČSV, který proběhne 12. 

a 13.12.2015 v Praze. V rámci sjezdu budou schvalovány nové stanovy ČSV, 

hlavní směry činnosti ČSV, volen nový RV, PRV a předseda ČSV. Požádal 

členy výboru, aby mu případné připomínky k novým stanovám a hlavním 

směrům činnosti ČSV zaslali do 11.12.2015 

Ad 4) Předseda představil plán činnosti okresní organizace pro rok 2016 se 

zapracovanými připomínkami od členů výboru. Plán bude vyvěšen na webových 

stránkách OO ČSV Zlín. 

Ad 5) Všichni přítomní členové výboru provedli společně kontrolu dokumentů 

k dotaci 1D a dokladů k její administraci, které OV obdržel od všech ZO z okresu 

Zlín. Výbor po kontrole souhlasil s odesláním dokumentů na sekretariát ČSV, tak 

aby byl dodržen stanovený termín pro doručení 10.12.2015. 

Ad 6) V různém byly diskutovány následující podněty: 

- předseda informoval členy výboru o požadavku ČSV o uspořádání semináře pro 

zdravotní referenty. Předběžný termín akce je stanoven na 30.1.2016, místo 

konání akce a čas budou upřesněny. 

- předseda přednesl návrh na uskutečnění regionální medařské soutěže v roce 

2016 a požádal členy výboru o vyjádření na příští schůzi. 

- předseda informoval přítomné členy OV o dopisu neorganizovaného včelaře 

ing. Straky, který byl zaslán předsedovi v elektronické podobě. Výbor se shodl, 

že na příští jednání OV bude pozván ing. Straka, aby vysvětlil a objasnil svá 

tvrzení, která uvádí v dopise. 

- př. Krátký požádal o rozeslání informací na ZO okresu Zlín, s požadavkem na 

přítomnost členů OV na jejich výročních schůzích a také zda budou požadovat 

ocenění pro své členy 

- př. Bodlák vznesl dotaz, zda by bylo možné vytvořit pro členy OV jednotné 

vizitky, a nechat je vyrobit v limitovaném počtu.  

- př. Ševců informoval členy výboru o možnosti spolupráce se slovenskými 

včelaři v Bytči.  

- předseda informoval členy výboru o možnosti zapůjčení svazových časopisů 

německých a rakouských včelařů – Detusches Bienen Journal a Bienenaktuell. 

V případě zájmu se mohou včelaři obrátit na předsedu. 

- př. Machalíčková vznesla dotaz, zda OO ČSV Zlín nechce požádat o finanční 

prostředky z fondů EU. Bylo diskutováno, za jakých podmínek a s jakou náplní 

by byla OO schopna na tyto prostředky dosáhnout.  
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- př. Dynka vznesl dotaz, zda by se OO ČSV Zlín mohla vyjádřit ke kauze medů 

s obsahem antibiotik od firmy VČELPO, s.r.o. Výbor se shodl, že je třeba 

nejprve provést důkladné vyšetření celé kauzy, a je na ČSV, z.s. jaké vyvodí 

právní důsledky. 

Ad 7) 6. usnesení z jednání schůze OV ČSV, o. s. - Zlín 

1. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín doporučuje: 

- vyvěsit na webové stránky OO ČSV Zlín plán akcí pro rok 2016. 

Termín: do 11.1.2016            Zodpovídá: předseda 

 

- zahájit přípravu semináře pro zdravotní referenty v roce 2016. 

Termín: do 11.1.2016            Zodpovídá: členové výboru 

 

2. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z 7. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín. 

Výsledek korespondenčního hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

Navržené usnesení bylo přijato přítomnými členy výboru OO ČSV, o. s. – Zlín. 

Ad 8) Závěr 

V 20:16 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 1. 2. 2016 

v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně. 

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OV ČSV, o. s. 

(slavik@post.cz) nejpozději do 30. 12. 2015. 

Ve Zlíně, dne 9. 12. 2015 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 
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